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چكیده
این پژوهش به بررسی رابطه روش های استفاده از بودجه بر انگیزش و اثر بخشی در سطوح مختلف تیم ها می پردازد .تکیه ما بر
تحقیقات قبلی جهت آزمون رابطه مستقیم بودجه تشخیصی و بودجه تعاملی بر اثر بخشی تیم و اندازه گیری غیر مستقیم اثر جمعی
ادراک شده بر این روابط می با شد .داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه در غالب پژوهش زمینه یابی در شرکت های
پتروشیمی ایرانی بدست آمده است .تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش حداقل مربعات جزئی در حوزه معادالت ساختاری صورت
گرفته است .تجزیه و تحلیل نتایج ،نشانگر تاثیر مستقیم و معنا دا ر استفاده تعاملی از بودجه بر اثر بخشی تیم می باشد .همچنین این
رابطه توسط متغیر اثر جمعی ادراک شده به صورت ضمنی تعدیل می شود .در مورد تاثیر بودجه تشخیصی بر اثر بخشی تیم ،وجود
رابطه معنی دار که عامل اثر بخشی ،خالقیت و نوآوری باشد یافت نشد.
واژههای کلیدی :استفاده تعاملی از بودجه ،استفاده تشخیصی از بودجه ،اثر جمعی ادراک شده ،اثر بخشی تیم.

78

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
هدف این پژوهش آزمون تاثیر روش های استفاده از بودجه
بر اثر جمعی ادراک شده و اثر بخشی در تیم های تخصصی
9
می باشد .اکثر پژوهش های این حوزه بر پایه کارهای سیمونز
( )9119صورت گرفته است .در این پژوهش نیز بر همان اساس
3
و همچنین پژوهش های آبرنسی و براونل ،)9111( 0چن هال
( ،)0772هنری )0772( 4و چانگ و ماهاما  )0794( 9اقدام به
آزمون تاثیر مقدار استفاده تشخیصی و تعاملی از بودجه با
عنوان بودجه تشخیصی و بودجه تعاملی بر اثر جمعی ادراک
شده و اثر بخشی تیم می پردازیم .عوامل درونی که باعث
افزایش اهمیت انجام پژوهش می شوند ،عبارتند از اینکه
تاکنون تحقیقات محدودی در مورد نقش حسابداری در بافت
تیمی انجام شده است و مطالعات قبلی انگیزش افراد را در
حوزه حسابداری فقط در سطح فردی انجام داده اند و تعمیم
مستقیم و بدون آزمون این نتایج به سطح تیمی صحیح نمی
باشد .انگیزش در سطوح تیمی با انگیزش در سطوح فردی
کامال متفاوت می باشد یعنی انگیزش تیمی یک جمع ساده از
انگیزش های فردی نمی باشد .همچنین در سطح تیمی باید به
این نکات توجه شود که آیا اعضای تیم دارای مهارت مورد نیاز
برای اجرای وظایف محوله می باشند؟ آیا اطمینانی برای
همکاری اعضا تیم در اجرای وظایف وجود دارد؟ حضور افراد در
تیم ها موجب ایجاد ادراک و شناخت در مورد مفاهیم و پدیده
ها می شود که ممکن است باعث تسهیل یا نقصان عملکرد
شود و یک نوع ابهام در مورد افزایش یا کاهش نتایج عملکرد
ایجاد می نماید (سیمونز .)9119 ،در ضمن این پژوهش بر
روش های بودجه ای مورد استفاده در آزمون کنترل های
حسابداری در یک بافت تیمی تمرکز دارد .تمرکز اصلی در این
پژوهش بر بودجه به عنوان یک ویژگی اصلی سیستم های
کنترل مدیریت سازمان ها می باشد این پژوهش سه گروه از
مفاهیم را به ادبیات تیم اضافه می نماید .نخست به ما می
آموزد که چگونه روش های بودجه از جمله بودجه تشخیصی و
بودجه تعاملی بر سطوح انگیزش تیم و اثر بخشی عملکرد تیم
اثر می گذارند و نشان خواهد داد دانش مربوط به روش های
استفاده بودجه در تیم ها در حال بهبود می باشد که مدیران را
قادر می سازد تا عملکرد تیم را بهبود بخشند (جن و مانیکس،2
 .)0779به طور ویژه این پژوهش در ایران در زمره اولین آزمون
های رابطه ای میان مقدار استفاده تعاملی و تشخیصی بودجه
با سطوح انگیزش تیم و همچنین چگونگی معنی یافتن این
ارتباط به درون اثر بخشی تیم می باشد .دوم اینکه تمرکز بر
استفاده کنترل های حسابداری در پایه ریزی نوآوری به وسیله
آزمون تیم های فعال در شرکت های مدرن که در یک محیط
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نوآورانه فعالیت انجام می دهند را به ادبیات حسابداری می
افزاید)بیزب و اتلی .(0774،0سوم دلیل اینکه ادعا می شود که
اکثر توجهات پژوهش های گذشته بر بودجه ،معطوف است به
استفاده تشخیصی بودجه که موجب ممانعت از توجه به
استفاده تعاملی از بودجه می شود ( آبرنسی و براونل.)9111 ،
این پژوهش به تمامی خواسته های پژوهش های قبلی از
بودجه تعاملی به وسیله آزمون هر دو نوع روش بودجه بندی
تعاملی و تشخیصی و کنترل تعاملی و تشخیصی در یک محیط
تیمی پاسخ خواهد داد .در این پژوهش چهار سازه بررسی
خواهند شد که عبارتند ازاستفاده تعاملی از بودجه ( بودجه
تعاملی) ،استفاده تشخیصی از بودجه (بودجه تشخیصی) ،اثر
جمعی ادراک شده و اثر بخشی تیم.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
میلر و فریسن )9124( 97بر روی ارتباط دو الگوی اولیه
استراتژیک تحت عناوین کارآفرینانه و محافظه گرانه با سیستم
های کنترلی پرداختند .شرکت ها در تحقیق آنها به دو گروه
استراتژیک مبتنی بر اساس رتبه بندی نوآوری و ریسک پذیری
تقسیم شدند .نتیجه اینکه استراتژی در کنترل های مدیریت از
طریق مشوق ها یا عدم مشوق های انگیزاننده بر نوآوری تاثیر
می گذارد .کنترل با نوآوری برای شرکت های محافظه کار
همبستگی مثبت دارد و با نوآوری برای شرکت های کارآفرین
همبستگی منفی دارد.
سیمونز ( ) 9117به استفاده تشخیصی بودجه به عنوان
ابزار کنترل مدیریت اشاره نموده است .قبل از وی بارچل و
همکاران  ) 9127( 2به فرایند بودجه به عنوان ابزار کنترلی در
نقش ماشین پاسخ گو 1اشاره نموده اند .سیمونز ( )9119نیز
نشان داد که استفاده تعاملی از بودجه یک موقعیت را مهیا می
سازد تا مدیران ارشد ارزش خودشان را درک کنند و آن را به
اعضای سازمان ارجاع دهند .این مبادله اطالعات ،شرکت و
اعضای آن را قادر می سازد تا درباره فرصتها ،تهدیدات ،نقاط
قوت و نقاط ضعف تفکر و سپس آن را تحلیل نمایند .استفاده
تعاملی از بودجه یک معن ی از مباحثه ایجاد می نماید که
چگونه به تغییرات در موقعیت های عملیاتی و محیطی پاسخ
دهیم.
سیمونز ( )9119همچنین به طبقه بندی و توضیح
سیستم های کنترل حسابداری مدیریت پرداخت و استفاده از
بودجه را به منظور کنترل مدیریت از طریق چهار اهرم کنترلی
باوری ،کرانه ای ،تشخیصی و تعاملی تشریح نمود .اغلب
مطالعات بر روی اهرم کنترلی تعاملی و تشخیصی صورت گرفته
است .در کنترل تشخیصی ،بودجه در رسیدن به اهداف سنتی
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ارزشیابی عملکرد کمک می نماید و نشانی از مسئولیت پذیری
نسبت به نتایج وظایف ویژه سازمانی یا اعضای آن سازمان می
باشد .د ر کنترل تعاملی بودجه به عنوان ماشین گفت و گو،
خالقیت و یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد .سیمونز این
نوع استفاده از بودجه را جهت کنترل ،با عنوان بودجه تعاملی
نام برده است .این به معنای مبادالت دائم میان مدیران ارشد و
سطوح پایین تر مدیریت می باشد .همچنین به معنی تعامل
درون سطوح مختلف مدیریت به صورت وظایف متقاطع نیز می
باشد.
آبرنسی و براونل ( )9111در یک پژوهش اکتشافی تحت
عنوان نقش بودجه ها در مقابل تغییرات استراتژیک در سازمانها
به آزمون نقش سیستم های کنترل حسابداری مدیریت در
شکل دهی به تغییرات سازمانی پرداختند .آنها مدلی را برای
آزمون ارتباط میان تغییرات استراتژیک و روش های استفاده از
بودجه جهت کنترل و عملکرد سازمان توسعه دادند .نتایج
تحقیق با انتظارات آنها یکی بود و مهمترین یافته آنان این بود
که استفاده تعاملی از بودجه می تواند تاثیر عملکرد از هم
گسیخته ناش ی از فرایند تغییرات استراتژیک را سبک نماید.
کریک مان و روزن )9111( 99در پژوهشی یک تیم کاری
را به عنوان گروهی از افراد که به صورت وابستگی درونی شکل
یافته شده بودند مورد مطالعه قرار داد این تیم اقدام به حل
مشکالت و پیش بردن اداره امور می نمود و اینچنین گروهی از
افراد وابسته به یکدیگر می باشند زیرا دارای وظایفی به عنوان
اعضای یک تیم در بدنه سازمان می باشند .نتیجه اینکه
مشخص شد یک تیم کاری هنگامی که پایه ریزی می شود در
سازمان به عنوان واحد اجتماعی در اعتقادات و ادراکات مفهوم
سازی شده و در مورد فعالیت ها و رفتارهای دیگر اعضا نه تنها
می تواند موثر باشد بلکه بر خروجی ها و نتایج تاثیر می گذارد.
هنری ( )0772به آزمون ارتباط سیستم های کنترل
مدیریت با مقدورات و امکانات سازمانی پرداخت .بیشترین
تمرکز پژوهش بر سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان یک جنبه
مهم از استفاده تشخیصی و تعاملی بودجه درسیستم های
کنترل مدیریت بود .همچنین چهار عامل مهیا کننده امکان
دسترسی به انتخاب های استراتژیک ،مهم در نظر گرفته شدند
که عبارتند از بازار گرایی ،کارآفرینی ،خالقیت و یادگیری
سازمانی .نتیجه اینکه استفاده تعاملی در سیستمهای ارزیابی
عملکرد منفعت بردن از چهار عامل فوق را بوسیله ایجاد توجه
سازمانی بر اولویت های استراتژیک و تشویق به گفت و گو
مقدور می سازد .همچنین با ایجاد یک سری محدودیت ها،
بودجه تشخیصی یک فشار منفی را بر چهار عامل فوق اعمال
می نماید .هنری در پژوهش خود با عنوان سیستم های کنترل

مدیریت و استراتژی دیدگاه مبتنی بر منابع ،به مطالعه سیستم
های کنترلی از جمله کنترل بودجه ای پرداخت و به این نتیجه
رسید که استفاده تعاملی از سیستم های ارزیابی عملکرد از
چهار قابلیت شرکتی با عناوین کارآفرینی ،نوآوری ،یادگیری
سازمانی و بازار گرایی پشتیبانی می نماید .این پشتیبانی و
تشویق از طریق تمرکز و توجه سازمانی بر اولویت های
استراتژیک و گفت و گوهای مشوقانه صورت می گیرد.
همچنین بوسیله خلق محدودیت ها استفاده تشخیصی از
سیستم های ارزیابی عملکرد ،بر این قابلیتها فشار منفی وارد
می سازد.
چان هال ( )0772پژوهشی با عنوان طراحی سیستم های
کنترل مدیریت در بافت سازمانی به بیان اثربخشی سیستم
های کنترل مدیریت به وسیله آزمون طراحی هایی که منطبق
با محیط ،اندازه ،ساختار ،استراتژی و فرهنگ ملی باشند
پرداخت .در پایان بیان می دارد که بر اساس تحقیقات مبتنی
بر احتماالت ،سیستم های کنترل مدیریت فرض می نمایند که
مدیران با یک گرایش به عادت دادن سازمان ها به تغییرات
فعالیت می کنند و در یک محیط احتمالی برای مناسب سازی
و ارتقاء عملکرد فعالیت را ادامه می دهند.
چانگ و ماهاما ( )0794با استفاده از پژوهش مبتنی بر
معادالت ساختاری و نرم افزار  90 Smart-PLSبه بررسی رابطه
بودجه تشخیصی و تعاملی با در نظر گرفتن متغیر درک اثر
جمعی به عنوان میانجی ،با اثر بخشی در شرکت های
بیوتکنولوژی پرداختند .آنها رابطه میان بودجه تعاملی به
صورت مستقیم بر اثر بخشی تیم و با وجود متغیر اثر جمعی
ادراک شده به صورت غیر مستقیم را به اثبات رساندند ولی این
رابطه برای بودجه تشخیصی به صورت یک رابطه مثبت به
اثبات نرسید.
حجازی و فتوحی ) )9322به بررسی ارتباط بین استراتژی
رقابتی سازمان ،طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و
عملکرد سازمان با رویکرد تناسب اقتضایی پرداختند .در این
پژوهش بودجه بندی تعاملی و تشخیصی مورد اشاره و بررسی
قرار گرفته است .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین استراتژی
رقابتی ،طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد
در صنایع مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد (حجازی و
رامشه.)23 ،9310،
 -1-2بودجه
بودجه ویژگی اصلی بیشتر سیستم های کنترل حسابداری
مدیریت است و به عنوان اولویت استراتژیک در ارتباطات و
همکاری ها مورد استفاده قرار می گیرد و با سیستم های
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پاداش مرتبط می باشد .این اولویت ها اغلب برای افزایش تعهد
مدیران سطوح پایین مورد استفاده قرار می گیرند .همچنین
ایجاد یک سیستم مدیریتی برای درک الزامات و نیازمندی های
سازمان های نوین و برای اجرای اثر بخش استراتژی و ایجاد یک
سیستم جامع مدیریت و بهبود عملکرد ،الزم می باشد (حجازی
و عارف منش .)24 ،9314 ،روش های بودجه بندی در ارزیابی
عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند و ارزیابی عملکرد از
وظایف مدیریتی به شمار آمده و مفهوم عینی به کسب و کار و
مدیریت می دهد و همچنین ارزیابی عملکرد ،فرایند رسمی
فراهم آوردن اطالعات در مورد نتایج کار می باشد (رهنمای
رودپشتی و همکاران331 ،9329 ،؛ شاهوردیانی و همکاران،
.)09 ،9313
پژوهش های قبلی نشان داده اند که سیستم های کنترل
مدیریت می توانند منجر به ارتقاء نوآوری محصول و در نتیجه
عملکرد و اثربخشی سازمانی بشوند و این در حالی است که
کنترل های مدیریت از نوع رسمی بوده و کنترل هایی از قبیل
بودجه و تحلیل واریانس جهت برنامه ریزی و ارزیابی مورد
استفاده قرار می گیرند ( بیزب و اتلی0774 ،؛ هنری0772 ،؛
ویدنر0770 ،؛ حجازی و رامشه.)23 ،9310 ،
دلیل اصلی بررسی رفتار افراد در شکل تیم این می باشد
که تقسیم بندی رشته علمی حسابداری مدیریت رفتاری نیز
مبتنی بر علم رفتار می باشد بدین گونه که حسابداری مدیریت
رفتاری در سطح خرد مالحظات و عوامل رفتاری در سطح فرد و
گروه را بررسی می کند به گونه ای که آنها را از بازیگران عقالیی
مفروض در تئوری اقتصاد کالسیک متمایز می سازد .در این
سطح ،حسابداری مدیریت رفتاری یکی از مفروضات بنیادی
اقتصاد نئوکالسیک و مالی کالسیک یعنی فرض عقالیی بودن
تصمیم گیرندگان را به چالش می گیرد ،جائیکه حسابداری
مدیریت رفتاری می خواهد نشان دهد در دنیای واقعی رفتار
تصمیم گیرندگان با عقالیی بودن اقتصاد نئوکالسیک سازگاری
ندارد .در واقع اثرات تمایالت یا سوگیری های فردی تصمیم
گیرندگان بر تکنیک های حسابداری مدیریت در این حوزه
مطرح می شود (نیکومرام و جلیلی .)90 ،9319 ،بنابراین
بررسی این موضوع در حوزه ای این چنین اعتبار زیادی به
پژوهش ما می دهد.
 -2-2استفاده تشخیصی بودجه
این مفهوم در حالتی است که بودجه بندی و کنترل فقط
از باال به پائین و از طرف رئیس صورت می گیرد .تقریبا بدون
استثنا اغلب تحقیقات قبلی حسابداری مدیریت به صورت
صریح و ضمنی فرض بر این دارند که بودجه بصورت تعریف
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سیمونز به عنوان نقش تشخیصی 93آن و آنچه که بارچل و
همکاران قبال به عنوان ماشین پاسخ گو از آن یاد کرده اند بکار
گرفته می شود .در این نقش ها بودجه با هدف سنتی ارزیابی
عملکرد بکار گرفته می شود و یک ویژگی مسئولیت پذیری
نسبت به خروجی ها و وظایف ویژه سازمان و اعضای آن می
باشد .از طرف دیگر استفاده تشخیصی کنترل که همان کنترل
تشخیصی بعد از تولید محصول می باشد ،در گیر استفاده
کنترل در بررسی و مشاهده محصوالت خروجی سازمان به
صورت دائم برای تصحیح انحرافات از استاندارد های موجود می
باشد (رهنمای رودپشتی و همکاران . )331 ،9329 ،تمرکز این
روش بر الگویابی و شاخص دهی محصوالت خروجی در مقابل
اهداف و همراستا نمودن رفتار اعضای تیم با اهداف سازمانی در
خالل نظارت دوره ای می باشد (سیمونز9119،؛
ویدنر .)0770،94در استفاده تشخیصی از بودجه گزارش مدیران
ارشد و سطح باال با شدت کمتری افراد را درگیر عملیات بودجه
ای می نماید و فقط به صورت چشمگیر درگیر یک اصول
استثنایی می باشند .در این حالت نیروی انسانی بر دیگران
تکیه می کنند تا از موارد ویژه که نیازمند توجه آنان است
آگاهی یابند (سیمونز .)9119 ،در نتیجه کمترین تعامل در بین
مدیران ارشد و مدیران اجرایی و زیردستانشان وجود دارد
(ویدنر .)0770 ،می توان یکی از علل جلب توجه مدیران به
غیر ضروری بودن فعالیت های بودجه توسط اعضای سازمان و
نا کارا بودن آنها را در صورت محاسبه عملکرد به صورت
مستمر و مقایسه آنها با بودجه را به استفاده تشخیصی از
بودجه ارتباط داد .با مطالعه رابطه میان ریسک استراتژیک و
سیستم های ک نترلی از جمله تشخیصی و تعاملی شاهد روابط
نزدیک و مکمل آنها نیز می شویم (ویدنر0770 ،؛ حجازی و
رامشه.)23 ، 9310 ،
 -3-2استفاده تعاملی بودجه
این مفهوم نمایانگر درگیر شدن مستقیم اعضای تیم در
فرآیند بودجه و همچنین ارزیابی عملکرد کل نیروی انسانی
توسط بررسی است انداردهای تدوین شده در فرایند بودجه و
عملکرد واقعی می باشد .تکیه اصلی این تحقیق بر ذهنی سازی
استفاده متقابل از کنترل های حسابداری می باشد تا از آن
طریق ،تاثیر استفاده متقابل از بودجه را بر درک اثر جمعی و
اثر بخشی تیم ها مطالعه نمائیم .هنگامی که بودجه به صورت
متقابل مورد بررسی قرار می گیرد اعضای تیم فعال می شوند و
مرتبا درگیر برنامه ریزی و فرایند تصمیم گیری می شوند.
همچنین اطالعات مورد نیاز عوامل بحرانی مورد نظر که موجب
اثر بخشی تیم می شوند ،به اشتراک گذاشته می شوند .به
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عالوه استفاده بودجه به صورت متقابل دلیلی است بر اینکه
اعضای تیم قادر خواهند بود در مورد سازمان دهی جمعی و
برنامه ریزی فعالیت های جمعی در بودجه به بحث بپردازند،
همدیگر را به چالش کشیده و مذاکره نمایند .ما معتقدیم که
این مباحثه و مذاکرات افراد را بر باور اثرات جمعی بر می
انگیزاند و در نتیجه اثر آن به اثر بخشی تیم بر می گردد
(بارچل و همکاران .)9127،ویژگی بارز بودجه تعاملی ادامه دار
بودن آن در میان مدیران ارشد و سطوح پایین به صورت فعال
و تعامل همه جانبه می باشد .همچنین کاربرد آن در انجام
وظایف متقاطع از دیگر ویژگی های آن می باشد .این تعامل نه
تنها فقط شرکت را درگیر فرایند بودجه میان باالدستان و
زیردستان می نماید بلکه یک گفت و گو مداوم پراکنشی یعنی
با تغییرات زیاد و پیش رونده در بین اعضای تیم ها و گروه
های درون سازمان ایجاد می نماید .بودجه تعاملی مشخص می
نماید که آیا یک فعالیت جدید و انگیزشی می تواند در پاسخ به
آن تغییرات (پراکنش) اتفاق بیافتد؟ بر اساس تعاریف سیمونز
هنگامی که کنترل به صورت تعاملی مورد استفاده قرار می
گیرد اطالعات ایجاد شده برای مدیران ارشد باز رخدادگر و
زمانبندی شده می باشد و توجه و تمرکز بر مسائل در سراسر
سازمان تکرار پذیر و متناوب می شود .همچنین داده ها در
میان اعضای سازمان در تمامی سطوح سلسله مراتبی مورد
بحث وتفسیر قرار می گیرند و در آخر بحث و چالش مداوم در
ارتباط با داده ها مفروضات و برنامه فعالیت ها اتفاق می افتد
(هنری .)0772 ،دیگر ذهنی سازی از سیستم های کنترل
تعاملی که با طبقه بن دی ذهنی و مفهومی هنری هم پوشانی
دارد ،الزاماتی می باشد که دارای ارتباط درونی با سیستم های
کنترل تعاملی می باشند (بیزب و همکاران .)0770، 92
ملزومات مورد نظر هنری عبارتند از تاکید بر استفاده
مدیران ارشد از بودجه تعاملی جهت توجه مدیران سطوح باال
برای صرف نمودن بخش معنی داری از زمانشان به موارد
مربوط به ورودی ها ،فرایند ها و خروجی های مربوط به
سیستم های کنترل مدیریت .دوم ،استفاده مشتاقانه از بودجه
تعاملی بوسیله مدیر عملیاتی با هدف انعکاس به مدیران اجرایی
سطوح باالتر که به شدت و مکرر درگیر استفاده از سیستم های
کنترلی می باشند .سوم ،هر دوی مدیران ارشد و عملیاتی به
صورت مرتب در خالل چالش ها و مباحثه رو در رو ،نتایج و
خروجی ها را مشاهده نموده و در تعامل با آن می باشند.
چهارم ،ایجاد و جمع آوری اطالعاتی که مربوط به تاثیرات عدم
اطمینان استراتژیک بر روی استراتژی های کسب و کار می
باشد .پنجم نیز نقش غیر تهاجمی ،تسهیل کننده و همراستای

مدیران اجرایی که مشوق ،تسهیل کننده و الهام بخش
زیردستان است.
 -4-2استفاده متقابل و تشخیصی بودجه در فرایند
کنترل
حجم معنی داری از تحقیقات قبلی بر روی بودجه و نقش
سنتی تشخیصی آن تمرکز داشته اند .جایی که بودجه ها بر
اساس یک استثنا مورد استفاده قرار گرفته اند تا پیامد ها و
بازده سازمانی را نظارت نمایند و عملکرد مبتنی بر
استانداردها ی بودجه از پیش تعیین شده را ارتقا بخشیده و
پاداش بدهند (آبرنسی و براونل9111،؛ هنری.)0772،
تحقیقاتی که استفاده تشخیصی بودجه را آزمون می نمودند،
دستاورد مهمی را به مبانی نظری داده اند .یعنی نیاز به آزمون
چگونگی کاربرد بودجه به صورت متقابل و تاثیرات آن در عمل
را برای ما الزام آور نموده اند ( آبرنسی و براونل.)9111 ،
در حالی که تقریبا تمامی مدیران سیستم های کنترلی
شان را به صورت تشخیصی مورد استفاده قرار می دهند،
مدیران ارشد می توانند سعی داشته باشند که سیستم های
کنترل را به صورت متقابل مورد استفاده قرار دهند .در نتیجه
آن مقدار از کنترل مورد نیاز را به صورت متقابل مورد استفاده
قرار می دهند (سیمونز .)9117 ،در یک بافت تیمی استفاده
متقابل از کنترل و بودجه ممکن است مدیران ارشد را به
استفاده نمودن از سیستم های کنترلی جهت درگیری شخصی
و تکراری تشویق نماید (حجازی و رامشه .)24 ،9310 ،این
درگیری شامل فعالیت در تیم های کاری و با اعضای تیم هایی
که از سیستم های کنترلی متقابل در بین خودشان استفاده می
نمایند ،می باشد (سیمونز .)0777 ،همچنین وی اعتقاد دارد
که هر نوع کنترل تشخیصی از جمله بودجه تشخیصی ،می
تواند در خالل درگیری ها و عالقه مندی های مداوم و مکرر
مدیران ارشد به صورت متقابل درآید .هدف درگیری در فعالیت
ها ،گفت وگو ،به چالش کشیدن داده های مورد بحث و صحبت
در مورد مفروضات و برنامه فعالیت ها با زیر دستانشان می
باشد .در نتیجه با این دیدگاه ،درگیری های تکراری و فعال
زیردستان در همه سطوح به چشم می خورد (سیمونز.)9117،
جهت هدف مند نمودن این تحقیق ،ما بر ذهنیت سازی
های استفاده تعاملی و فعال کنترل جهت مطالعه چگونگی
تاثیرات استفاده تعاملی بودجه بر اثرات جمعی ادراک شده و
اثربخشی تیم تکیه می نماییم .اعتقاد بر این است که جنبه
مهم استفاده تعاملی کنترل همان استفاده مدیران ارشد از
سیستم های کنترل جهت خلق یک محیط اطالعاتی مثبت می
باشد که گفت و گو را سازنده نماید و اطالعات تشویقی را
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اشتراک بگذارد (هنری ;0772،بیزب و همکاران.)0770،
همچنین اگر بودجه در جای صحیح مورد استفاده قرار گیرد
کنترل تعاملی را تسهیل می نماید .بودجه موقعیت مشوقانه ای
برای گفت و گو و مباحثه میان باال دستی ها و زیر دستان در
خالل درگیری هایشان در فرایند بودجه ،تحلیل انحرافات،
مباحثه بر سر فرضی ات مورد نظر و برنامه فعالیت ها ایجاد می
نماید ( آبرنسی و براونل .)9111 ،هنگامی که بودجه به صورت
متقابل مورد استفاده قرار می گیرد ،اعضای تیم به صورت
مرتب و فعال درگیر فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری می
شوند .همچنین اطالعاتی را در مورد عواملی که به صورت
بحرانی برای اثر بخشی تیم مورد توجه هستند ،به اشتراک می
گذارد .استفاده بودجه به صورت تعاملی توانایی مباحثه ،چالش
و گفت وگو میان اعضای تیم در باره چگونگی سازماندهی
جمعی را افزایش داده و به برنامه فعالیت های اجرایی در حیطه
بودجه اشاره دارد .ما انتظار داریم که این گونه رفتار در شکل
دهی باور اثر جمعی ایجاد انگیزش نماید و در پی آن بر اثر
بخشی تیم نیز موثر باشد (چانگ و ماهاما.)0794 ،
 -5-2اثر جمعی ادراک شده
این سازه یک ویژگی تیمی است که به عنوان یک باور در
بین اعضای تیم جای گرفته است .اثر جمعی ادراک شده
بوسیله میانگین مجموع ادراک افراد و استنباط فردی اعضای
تیم ارزیابی می شود و همچنین در بکاربردن اجماع گروهی و
مسئولیت جمعی اعضای تیم در پاسخ به یک سوال نمایان می
شود .مهم است که اثر جمعی ادراک شده را به عنوان یک
ویژگی تیمی در نظر گرفته و در پژوهش وارد نماییم .اثر
جمعی ادراک شده به باوراعضای تیم به توانایی های توام
خودشان برای سازماندهی اشاره دارد .به عالوه نیاز به فعالیت
های اجرایی در جهت اجرای صحیح وظایف سپرده شده را
مورد توجه قرار می دهد ( چن و بلیز 0770 ، 90؛ مول وی و
کلین  .)9112 ،92پیش تر اثر جمعی ادراک شده به صورت یک
اعتقاد مشترک جمعی اعضای تیم در مورد توانائی هایشان در
سازماندهی و اجرای وظایف محوله تعریف شده است .برای
القای یک اثر جمعی ادراک شده معنی دار و خوب به رفتار تیم
و خروجی های تیم ،محققین بررسی های زیادی نموده اند که
چگونه این مفاهیم را در تیم ها ایجاد نموده و بهبود بخشند.
نتایج تحقیقات آن است که محققین به سه عامل که با اثر
جمعی ادراک شده تیم رابطه دارد پی برده اند .این عوامل نقش
های شفاف اعضا ،تعامل توانائی ها و قابلیت ها و همچنین
هماهنگی می باشند (باندورا .)9110، 91نقش های شفاف اشاره
دارند به چگونگی فهم اعض ای تیم به صورت کامال واضح از
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انتظارات کلی که از تیم می رود .همچنین شفافیت نقش مورد
انتظار هر یک از اعضا تیم است که باید ایفا نمایند
(باندورا9110،؛ چن و بلیز .)0770،07تعامل توانائی ها و قابلیت
ها به اعضای تیم اجازه می دهد تا ارتباطاتشان را بین یکدیگر
فعال سازند و قادر باشند که توانائی و خالقیت دیگر اعضا را
کشف نمایند ،دانش ویژه وظیفه ای را به اشتراک گذارند و در
استراتژی های حل مسائل و پیشنهاد بدیل ها درگیر مباحثه
شوند (باندورا .) 9110،هماهنگی نیز اشاره دارد به وابستگی
اعضای تیم به یکدیگر در فرایند های سازماندهی و اجرای
وظایف محوله .هدف هماهنگی ،ارتباط و وابستگی با اهمیتی
می باشد که اعضا تیم منابع جمعی را جهت ایجاد آنها مورد
استفاده قرار می دهند و در بهبود باور اثر جمعی ضروری می
باشند .هماهنگی در وابستگی دو طرفه میان مسیری که اعضا
تیم منابع جمعی را استفاده می نمایند حیاتی می باشد و برای
این منظور توسعه باور اثرات جمعی اعضا ضروری است
(باندورا .) 9110،اثر جمعی ،درک قابلیت عملکرد تیم در یک
موقعیت ویژه است (کازوب و مک دانل .)0777،09این درک
یک استناد علی ساختگی به تیم است ولی بسیار فراتر از
موقعیت می باشد (لینزلی و همکاران .)9119،00محققین دیگر
نیز اعتقاد دارند که اثر جمعی یک عنصر شناختی اجتماعی
است که به توضیح چگونگی کارکرد افراد با یکدیگر به عنوان
تیم کمک می نماید (لنت و همکاران .)0772 ،03اثر جمعی
ادراک شده بر می گردد به باور جمعی تیم ها که به وسیله
اعضای تیم به اشتراک گذاشته شده است (لینزلی و
04
همکاران9119،؛ واتسون و همکاران .)0779،
باورهای مبتنی بر گروه که از موقعیت مشترک اعضای تیم
سرچشمه میگیرند ،اهداف درونی و یا بیرونی را بر می
انگیزانند .همچنین در طول فرایند های اجتماعی سازی در
درون یک تیم ایجاد می شوند (لینزلی و همکاران9119،؛
واتسون و همکاران .)0779،باورهای اثرات جمعی به صورت
اشتراکی می باشند زیرا برداشت های اعضای تیم از انگیزش
مبتنی بر چگونگی درک و تفسیر دیگر اعضا از انگیزش می
باشد (واتسون و همکاران .)0779 ،در نهایت و به عنوان نتیجه
استنباط اعضای تیم از اثر جمعی باید یکسان و مشابه باشد
(لینزلی و همکاران9119،؛ واتسون و همکاران .)0779،در
ارزیابی باورهای مشترک اثر جمعی ،توافق درون گروهی بوسیله
محاسبه ضریب ارزیابی روائی درونی برای هر تیم مورد مطالعه،
آزمون شده است .با شرط اعتبار درونی مبنی بر ترسیم درست
روابط بین متغیر ها این ضریب با عنوان روائی درونی برآورد
می شود (جانگ و ساسیک.)0770،09
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اثر جمعی یک باورانگیزشی می باشد که به عنوان عامل
موثر بر هدف گذاری ،انتخاب فعالیت ها ،سطحی از تالش انجام
گرفته و پافشاری بر الگوی رفتار مورد توجه می باشد ( کازوب
ومک دانل .)0777 ،اگر اعضای تیم یک حس ضعیف از اثرات
جمعی را درک و احساس نمایند ،احتمال بسیار کمی دارد که
در یک دوره فعالیت پیشرو بوده و اصراری بر آن داشته باشند
(باندورا . )9122 ،اعتقاد بر این است که در خالصه سازی
اهمیت شهود و ادراکات اثر جمعی بر انگیزش تیم ها ،اثر
جمعی جهت پیشنهاد یک چارچوب فصل بندی شده دارای بند
های متصل بسیار واضح برای آزمون تاثیر انگیزشی سطوح تیم
ها ظاهر می شود ( لیتل و مادیجان .)9110 ،02درکل
تعدیلگری ارتباط بین عوامل ذهنی و عملکرد تیم توسط اثر
جمعی ادراک شده مورد نظر می باشد ( باندورا9122 ،؛ لیتل و
مادیجان9110 ،؛ پته.(0770،00
 -6-2اثر بخشی تیم
نتیجه تحقیقات قبلی درمورد مفهوم اثر بخشی این است
که اثر جمعی یک پیش بین قوی از اثربخشی تیم است و
تحقیقات بعدی شواهد علی مبنی بر ارتباط مستقیم اثر جمعی
ادراک شده و اثربخشی تیم را مهیا می سازند .به صورت ذهنی
برآورد اثربخشی تیم مبتنی بر کیفیت ،دقت و کمیت کارهای
انجام گرفته می باشد .همچنین بهنگامی ،رضایت از کارهای
انجام گرفته و اثر بخشی عملیاتی نیز متغیرهای نشان گر اثر
بخشی تیم می باشند .اثربخشی تیم با شش معیار در مقیاس
های مختلف اندازه گیری می شود .با توجه به ابهامات در مورد
پاسخ دهندگان در این چنین تحقیقاتی ،امکان بدست آوری
ارزیابی های دقیق و واقعی از اثر بخشی تیمی وجود ندارد.
بنابراین ما به یک رتبه بندی خود تنظیمی از اثر بخشی تیم
اکتفا نموده و به آن پرداخته ایم .با اینکه رتبه بندی ما از
عملکرد به معیار های ذهنی و نظری توجه دارد ،تحقیقات
موجود حسابداری اظهار می دارند که معیارهای ذهنی آنچنان
نامناسب تر از معیار های عینی نمی باشند .یعنی در این نوع
تحقیقات استفاده از معیار های ذهنی تفاوت آنچنانی با
معیارهای عینی ندارند.
 -7-2استفاده تشخیصی و تعاملی بودجه و اثر بخشی
تیم
اولین دلیلی که از تیم ها انتظارمی رود از افراد و اشخاص
به صورت مجزا بهتر عمل نمایند این است که تیم ها توانایی
توجه بسیار زیادی به اطالعات گردآوری شده از منابع مختلف

را دارند (گیجون و هاستی .)9113،02هنگامی که اعضای تیم
بسیار آگاه هستند ،به مباحثه اثر بخش و ارزشیابی قضاوت
یکدیگر بسیار عالقه دارند و این هدایت گر تصمیمات با کیفیت
باال و استفاده اثر بخش و بیشتر از منابع می باشد (گیجون و
هاستی .)9113،تحقیقات گذشته پیشنهاد می نمایند که
استفاده تشخیصی و تعاملی از بودجه می تواند برای دستیابی
به عملکرد اثر بخش بوسیله مهیا نمودن انگیزش ،منابع و
اطالعات مورد استفاده قرار گیرد .این به منظور اطمینان از
دسترسی به استراتژی سازمان و اهداف مورد نظر می باشد
(ویدنر0770،؛ بیزب و اتلی0774 ،؛ داویال.)0777 ،01
 -8-2استفاده تشخیصی و تعاملی بودجه و اثر جمعی
ادراک شده
ما انتظار داریم که مقدار استفاده تعاملی بودجه در بافت
تیمی ،با اثر جمعی ادراک شده همخوانی مثبت داشته باشد.
مقدار زیاد استفاده تعاملی بودجه تاثیر اثر جمعی ادراک شده را
از سه طریق توانا خواهد نمود.
نخست ،استفاده تعاملی بوجه باعث می شود که باال دستان
و زیردستان در فرآیند بودجه شرکت نمایند و مباحثی که
روشن می سازند چگونه رفتار می تواند برای برخورد و پیوستن
به اهداف معین وفق داده شود ،ایجاد شوند (آبرنسی و براونل،
 .)9111همچنین توجه و تمرکز کنترل تعاملی بر آن است که
کدام دیدگاه مدیریت ارشد سازمان ازاهمیت استراتژیک
برخوردار است تا بدین وسیله فعالیتهای زیردستان را به سوی
نتایج مورد درخواست رهنمون سازند .بنابراین هنگامی که
مدیران بودجه را به صورت تعاملی مورد استفاده قرار می دهند،
آنها مرتب موارد پیام گونه را ارسال می دارند تا آن چیزی که
مورد نظرشان است جهت دهنده توجه اعضای تیم باشد.
مدیران جهت به چالش کشاندن اعضای تیم از پیام های بودجه
ای استفاده می نمایند (هنری ;0772 ،بیزب و اتلی.)0774 ،37
دوم ،استفاده تعاملی بودجه یک مکانیسم غربالگری از
قبیل تشکیل جلسه را مهیا می سازد .این مکانیسم ها تعامل را
تسهیل نموده و گفت و گو را میان اعضای تیم تشویق می
نمایند .تحقیقات گذشته به این نتیجه رسیده اند که فرایند
بحث و گفت وگو با استفاده تعاملی از کنترل ،همنشین است
که به جمع آوری اطالعات انگیزه می دهد و دانش را به
اشتراک می گذارد (بیزب و اتلی ;0774 ،هنری;0772 ،
سیمونز ;0777 ،ویدنر.)0770 ،
سوم ،استفاده از بودجه به صورت تعاملی در ذات خود
مشارکت و مباحثه را در پی دارد که این باعث می شود قدرت
گفت و گو در مورد مفروضات مورد نظر در فرایند های کاری،
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وابستگی های متقابل ،بهبود برنامه متناسب سازی و همکاری
های تیمی افزایش یابد (چانگ وماهاما.)0794 ،
 -9-2اثر جمعی ادراک شده و اثر بخشی تیم
اثر جمعی به صورتی ارزیابی و پیش بینی شده است که
با نتایج تیم ارتباط معنی داری خواهد داشت .همچنین درجه
ارتباط اثر جمعی ادراک شده بر عملکرد تیم در حدود 07
درصد می باشد که تقریبا تاثیر نسبتا قوی محسوب می شود
(باندورا .)9110،گیبسون 39مدعی است که سطح اثر جمعی
ادراک شده به مقدار زیادی تعیین کننده تالش صرف شده
اعضای تیم می باشد (گیبسون .)9111 ،به عالوه درک اثر
جمعی انتظارات اعضای تیم را برای فعالیت ها همخوان و منظم
می نماید و خالقیت و انعطاف حل مشکالت را در تیم رواج می
دهد (گودارد و همکاران .)0774 ،30تیم ها با درجه باالیی از اثر
جمعی ادراک شده شوق زیادی برای ادامه کار به عنوان یک
گروه را دارند .عالقه فزاینده به یادگیری از دیگر اعضای تیم و
رضایت از بدست آوردن فرصت هایی که تیمشان را راهنمایی
می نماید از دیگر نتایج اثر جمعی ادراک شده می باشد
(پسکوسولیدو.)0773 ،33
بری ) 0774( 34دریافت که تیم هایی که درجه باالیی از اثر
جمعی را درک نموده اند عملکرد باالتر و معنی دارتری از تیم
های دیگر دارند .تمامی نظریه ها و فرضیاتی که به آنها اشاره
شد بیان می دارند زمانی که اعضای تیم اعتقاد و باور قوی به
تداوم توانایی های خودشان دارند ،به احتمال زیادی در
دستیابی به نتایج تیمشان اثر بخش تر از موقعیتی خواهند بود
که برداشت آنها از اثر جمعی در حد پایینی است (چانگ و
ماهاما .) 0794 ،در حالی که تحقیقات گذشته در یافته اند که
یک ارتباط قوی بین باورهای اثر جمعی و اثر بخشی تیم وجود
دارد ،بعضی تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که پژوهش های
پیشین در رد رابطه معکوس مبنی بر احتمال اینکه اثر بخشی
تیم بر شکل دهی باور های اثر جمعی تاثیر دارد ناتوان هستند
(گالی و همکاران.)0770 ،39
 -11-2تیم های کاری در صحنه سازمانی
با توجه به اینکه حسابداری مدیریت ،حسابداری مدرن
است و اطالعات آن مورد استفاده مدیریت و کنترل سازمان
قرار می گیرد اهمیت موضوع ارزیابی مدیریت و بودجه بندی
در سازمان ها برای رسیدن به اهداف مشخص می شود
(مونتاگنا9110 ،32؛ رهنمای رودپشتی و همکاران.)2 ،9313 ،
این اهمیت هنگامی افزایش می یابد که بررسی موضوع در
ساختار تیم های کاری به عنوان گروه های اصلی در سازمان ها
89

مورد توجه قرار گیرد .تعریف یک تیم عنوانی است برای یک
گروه از افراد که کار آنها به یکدیگر وابسته می باشد و برای حل
مشکالت و یا پیشبرد کارها با یکدیگر در تعامل هستند (کریک
مان و روزن .)9111 ،یک تیم کاری در صحنه سازمانی به
عنوان یک واحد اجتماعی که در باورها و ادراکات مربوط به
فعالیت ها و رفتار دیگر اعضای تیم متصور شده ،می تواند بر
سطوح انگیزش در درون تیم تاثیر داشته باشد و هم اینکه بر
نتایج و خروجی های تیم اثر بخش باشد ( باندورا300777 ،؛
مول وی و کلین .)9112 ،همچنین طبق یافته های گذشته
استفاده از بودجه به صورت تشخیصی در ارزیابی تیم ها و
مدیران می تواند موجب کاهش نوآوری و خالقیت در مدیریت
و تیم های کاری شود (وانگ و لین.)0770 ،32
 -3روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع ساختاری می باشد که با استفاده از
مدل ارزیابی روش حداقل مربعات جزئی به بررسی رابطه متغیر
ها می پردازد .داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه که در
اختیار چند طبقه خاص از اعضای شرکت های مورد نظر قرار
می گیرد جمع آوری می شود .الزم است که در طراحی
پژوهش زمینه یابی ما اثر جمعی ادراک شده را به عنوان یک
ویژگی تیم و متغیر تعدیلگر در نظر بگیریم .اثر جمعی می تواند
به عنوان یک باور مشترک در میان اعضای تیم ،بوسیله
میانگین یا جمع درک فردی اعضای تیم ارزیابی شود .تکیه ما
بر افراد به عنوان منابع اطالعاتی جهت برآورد اثر جمعی صورت
می گیرد .این پژوهش اهمیت آزمون استفاده تعاملی از بودجه
را به گونه ای افزایش می دهد که درمی یابیم اکثر مطالعات
قبلی بر روی آزمون استفاده تشخیصی از بودجه تمرکز داشته
اند .نتایج این پژوهش به ما نشان می دهند که بودجه تعاملی
انگیزش عملکرد اثر بخش را افزایش می دهد .مخصوصا
استفاده گسترده از بودجه تعاملی در بافت تیمی به صورت
مستقیم با افزایش در اثر بخشی همخوانی دارد و همچنین به
صورت غیر مستقیم در خالل عوامل انگیزشی تیم موثر می
باشد.
 -1-3روش انتخاب نمونه
متغیرهای ناخواسته که از عوامل سردرگم کننده و انحراف
می باشند در اثر فرایند نمونه گیری ایجاد می شوند و به منظور
رفع اثر این عوامل ،نمونه آماری از یک صنعت به خصوص
انتخاب شده است .زیرا اگر نمونه آماری از صنایع مختلف و به
صورت مقطعی انتخاب شود اثر عوامل فوق افزایش می یابد .در
این پژوهش یک سری متغیر های مخفی مانند فرهنگ وجود
دارد که برای خنثی سازی اثر آن نمونه آماری را باید از یک
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صنعت و در یک کشور جمع آوری نمود .همچنین یک سری از
مطالعات گذشته ریسک عملیاتی را به عنوان عامل هم
پراکنشی در نظر گرفته اند (ویدنر .)0770،در این پژوهش
چون از شرکت های درون یک صنعت استفاده شده است و
اغلب سطح مشابه ای از ریسک عملیاتی را تجربه می نمایند،
می توان ادعا نمود که ریسک عملیاتی یک عامل سردرگمی و
انحراف در نتایج نمی باشد .کاتوریا و داویس)0779( 47
معتقدند که در پژوهش های زمینه یابی یک نمونه آماری
منتخب از یک صنعت خاص به کنترل تلویحی برای تعداد
زیادی از عوامل ناخواسته و سردرگم کننده که ممکن است بر
نتایج تاثیر داشته باشند ،کمک می نماید .با فرض اینکه اندازه
تیم ها و مدت عضویت هر فرد در تیم بر نتایج آزمون موثرند،
اطالعات مورد نیاز در مورد اندازه و مدت عضویت را از طریق
پرسشنام ه جمع آوری نموده ایم زیرا ممکن است این دو عامل
بر سازه های مورد نظر و اصلی ما تاثیر داشته باشند .همچنین
ممکن است مدت حضور یک فرد در تیم بر اثر جمعی ادراک
شده موثر باشد و به صورت غیر مستقیم بر اثر بخشی تاثیر
بگذارد .با این حال هیچ فرضیه ای را در این مورد طراحی
ننموده ایم و فقط این دو عامل را به عنوان هم پراکنشی در
مدل آماری در نظر گرفته ایم .پیش بینی این پژوهش این
است که میزان استفاده متقابل از بودجه در تیم های کاری در
شرکت های پتروشیمی یک ارتباط مستقیم با اثر بخشی تیمی
دارد و از طرف دیگر میزان استفاده تشخیصی از بودجه بر اثر
بخشی تیم ها دارای ارتباط معنی داری نمی باشد .هنگامی که
افراد در یک تیم منصوب می شوند خروجی آنها محصول تالش
فردی آنها بر اساس دانش و مهارت فردی نمی باشد بلکه
پویائی متقابل آنها و به واسطه ارتباطات کاری باعث ایجاد
محصول خروجی می شود.
سواالت پرسشنامه به صورت ترتیبی صفحه به صفحه در
دید پاسخ دهندگان ظاهر می شود که اتمام کامل یک صفحه
مجوز ورود به صفحه بعدی می باشد .اولین قسمت سواالت به
صورت غربالگری می باشد یعنی افراد با دادن پاسخ کامل به
سوالت اولیه مورد آزمون قرار می گیرند تا از مناسب بودن آنها
جهت پاسخگویی اطمینان حاصل شود .دلیل انتخاب شرکت
های پتروشیمی این است که آنها به صورت گسترده ای خالق
و نوآور محسوب می شوند .این شرکت ها به صورت یکپارچه
فرایند های مهندسی شیمی ،مواد ،نفت و تکنولوژی تولید را
بکار می بندند .هدف آنها نیز دستیابی به نتایج تحقیق و تولید
محصوالت جدید می باشد .فرایند نوآوری در شرکت ها
هنگامی اتفاق میافتد که این اعتقاد وجود داشته باشد که

کارهای تحقیقاتی و نوآوری در محصول به صورت فردی انجام
پذیر نیست و به تشکیل تیم وابسته است .عامل اصلی انگیزشی
تیم که به وسیله ادراک و باورهای اعضای تیم حالت می گیرد
و مورد بحث می باشد  ،اثر جمعی ادراک شده است که برای
خروجی های تیم به صورت اثر بخش نتایجی دارد .تحقیقات
قبلی بر روی تیم ها نشان داده اند که اثر جمعی ادراک شده به
طرز معنی داری با دست یابی به اهداف تیم ارتباط می یابد (
گودارد وهمکاران9110 ،؛ هوی گارد و همکاران0772 ، 49؛
لیتل و مادیجان9110 ،40؛ سامپسون و همکاران.)0777 ،43
 -2-3جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری ما مدیران و کارشناسان عضو تیم های کاری
تخصصی در شرکت های پتروشیمی فعال در ایران می باشد و
به علت محدود بودن تعداد شرکت های پتروشیمی ،حتی
االمکان از تمامی شرکتها استفاده شده است .روش نمونه گیری
نیز خوشه ای بوده و شامل دو گروه مدیران و کارشناسان می
باشد .خوشه مدیران در سه سطح مدیران ارشد ،میانی و
عملیاتی می باشند و خوشه کارشناسان نیز شامل مهندسین
شیمی و نفت و گاز در یک طبقه ،مهندسین نرم افزار و سخت
افزار و شبکه در یک طبقه و حسابداران و کارشناسان مالی و
سرمایه گذاری در یک طبقه دیگر قرار دارند .سپس به کلیه
افراد مذکور که حتی المقدور در دسترس قرار گیرند پرسشنامه
داده می شود.
تعداد نمونه اولیه براساس اینکه باید حداقل ده برابر تعداد
شاخص های متغیر اصلی باشد یعنی هفتاد نمونه و مشاهده ،ما
بر آن شدیم با هدف افزایش دقت پژوهش از نمونه بیشتری
استفاده نماییم .در مرحله اول تعداد  043نفر در پژوهش
شرکت داده شدند و پرسش نامه میان آنها توزیع شد که از این
تعداد  932نفر آنها دارای شرایط اولیه بودند و پرسش نامه را
پاسخ دادند .از این تعداد  900پاسخ نامه بسنده و قابل تحلیل
تشخیص داده شد که نمونه آماری ما را تشکیل می دهد .در
نگاره شماره  0تا  4نتایج آمار توصیفی مربوط به نمونه آماری
آمده است.
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نگاره  -2آمار توصیفی مربوط به پرسش نامه های توزیعی
پرسش نامه

تعداد

مرد

درصد

زن

درصد

مدیران

درصد

کارشناسان

درصد

توزیع شده

043

094

%22

01

%90

00

%97

009

%17

پاسخ داده شده

932

907

%20

92

%93

97

%0

902

%13

قابل تحلیل

900

990

%22/0

99

%99/2

1

%0

992

%13

نگاره  -3آمار توصیفی مربوط به  9مدیر پاسخ دهنده
مدیران

ارشد

درصد

میانی

درصد

عملیاتی

درصد

جمع

مرد

0

%977

0

%977

4

%09

2

زن

صفر

صفر%

صفر%

........

9

%09

9

جمع

0

%977

0

%977

9

%977

1

نگاره  -4آمار توصیفی مربوط به  118کارشناس پاسخ دهنده
کارشناسان

مهندس شیمی ،نفت،

مرد

02

%12

94

%92

97

%20

977

زن

3

%4

97

%30

9

%33

92

جمع

01

%977

04

%977

99

%977

992

گاز و فرایند

درصد

مهندس نرم افزار ،سخت
افزار و شبكه

 -4فرضیه های پژوهش
با پیگیری تحقیقات گذشته ما به این اعتقاد رسیده ایم که
استفاده تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در
یک بافت تیمی مثبت خواهد بود و مستقیما با اثربخشی تیم
در ارتباط است .بنابر این می توان فرض نمود که؛
 فرضیه  ،میزان استفاده تعاملی از بودجه با اثر
بخشی تیم رابطه معنادار مثبت دارد.
 فرضیه  ،میزان استفاده تشخیصی از بودجه با اثر
بخشی تیم رابطه معنادار مثبت دارد.
به طور خالصه ادبیات و مبانی تیم های موجود حکایت
دارند که باورهای اثر جمعی ادراک شده توسط اعضای تیم به
اشتراک گذاشته می شوند و این باورها بر چگونگی عملکرد تیم
ها موثرند (چانگ و ماهاما .)0794 ،ما بر مبنای مفهوم اثر
جمعی ادراک شده مقادیر تاثیرات استفاده متقابل و تشخیصی
بودجه بر عملکرد تیم را استنتاج می نماییم .در ادامه مباحث
باال ما انتظار داریم استفاده بیشتر از بودجه تعاملی در تیم های
کاری اعتماد به نفس اعضای فردی تیم را در یک توانایی
همراستا و دائم با تیم ارتقا ببخشد .بنابر این
 فرضیه  ،میزان استفاده تعاملی از بودجه با اثر
جمعی ادراک شده ارتباط معنادار مثبت دارد.
به عالوه تحقیقی در گذشته ثابت نموده که اثر جمعی
بدلیل حضور مشترک اعضای تیم در ایجاد انگیزه جهت رسیدن
89

درصد

حسابداران ،مالی و

درصد

جمع

سرمایه گذاری

به اهدافی از قبیل نتایج عملکرد ،ظاهر شود (پته0770،؛ لپر و
همکاران .)9122،31نتایج عملکرد تیم تاثیر مستقیمی بر
باورهای اعضای فردی درباره توانائیهای توام تیمشان دارد و
همچنین موثر بر قدرت اعضا می باشد جهت تعیین زمینه ای
که نیاز است برای بهبود نتایج خروجی آینده همکاری نمایند.
به عنوان شاخص های قبلی ،کنترل های تشخیصی سیستم
های بازخوردی هستند که برای نظارت خروجی ها ،نتایج و
هدایت زیر دستان مورد استفاده قرار می گیرند .بازخورد در
خالل استفاده تشخیصی کنترل تهیه و ایجاد می شود و ممکن
است توجه اعضا فردی تیم به نتایج جمعی را به وسیله حساس
نمودن اعضا به محرک های عملکرد و فعالیت های وابسته دو
طرفه م ورد نیاز برای اعضای تیم جهت دهی نماید .همچنین
می تواند نتایج خروجی تیم را رویه سازی نماید .بنابر این ما
انتظار داریم که:
 فرضیه  ،میزان استفاده تشخیصی بودجه با اثر
جمعی ادراک شده ارتباط معنادار مثبت دارد.
تحقیقات در کنار یکدیگر شواهد علی یک رابطه مستقیم را
بین اثر جمعی ادراک شده و اثر بخشی تیم پشتیبانی می
نمایند .بنابر این:
 فرضیه  ،اثر جمعی ادراک شده با اثر بخشی تیم
ارتباط معنادار مثبت دارد.
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نگاره  -1روابط در مدل مفهومی پژوهش با توجه به فرضیات
بودجه
اثربخشی

اثر جمعی

تیم

ادراک شده

تعاملی

بودجه
تشخیصی

منبع :چانگ و ماهاما0794 ،

روابط متغیر های مستقل  ،تعدیلگر و وابسته در مدل
مفهومی نگاره  9مشاهده می شود .این مدل روابط میان متغیر
های پنهان را در معادالت ساختاری به خوبی به نمایش می
گذارد.
 -5یافته های پژوهش
 -1-5ارزیابی بودجه تعاملی
برای ارزیابی این سازه از هفت ایتم استفاده شده است که
دو تای آنها بوسیله مدل آماری نهائی ما حذف شده اند به علت
اینکه ما نتوانستیم آنها را با مفهوم سیستم های کنترل متقابل
(مفاهیم اثر جمعی ادراک شده و اثر بخشی تیم) مرتبط سازیم.
مقیاس عمل و پاسخ نمونه آماری در طیف لیکرت با هفت
مقیاس از نفی کلی تا مقیاس باالتر می باشد و هدفش سنجش
توانائی اعضای ارشد و سایر اعضا در مباحثه جلسات ،توانائی
چالش ممتد و مذاکره بر سر داده های مورد بحث و همچنین
برنامه ریزی فعالیت و مفروضات تیم ،ایجاد دیدگاه مشترک
تیمی ،ایجاد اتحاد بین اعضای تیم ،توانائی تیم بر تمرکز بر
موارد مشترک ،توانائی تیم بر تمرکز بر عوامل بحرانی موفقیت
و در آخر بهبود یک فرهنگ لغت تیمی مشترک در بین اعضای
تیم می باشد.
 -2-5ارزیابی بودجه تشخیصی
سواالت آزمون پرسش نامه در طیف هفت مقیاسی
لیکرت طراحی شده که مشخص سازد در حال حاضر مدیران
شرکت های مورد بررسی به چه میزان از فرایند بودجه به
منظور پیگیری پیشرفت تیم در رسیدن به اهداف ،نظارت بر
نتایج تیم ،مقایسه خروجی ها با انتظارات و بازبینی ارزیاب های
کلیدی تیم استفاده می نمایند.

 -3-5ارزیابی اثر جمعی ادراک شده
این سازه با چهار معیار قابل سنجش است که هر ایتم در
یک طیف هفت مقیاسی مورد پرسش قرار می گیرد و از قویا
مخالف تا قویا موافق رتبه بندی شده و هدفش سنجش عقاید
پاسخ دهندگان در مورد فعالیت تیمی می باشد .سنجش در
مورد احساس اطمینان از توانائی تیم در اجرای صحیح وظایف
محوله ،توانائی حل و اجرای وظایف مشکل در صورت بکارگیری
نیروهای مورد نیاز و ضروری ،اداره اثر بخش پیش آمدهای غیر
منتظره و توانمندی و حرفه ای بودن در اجرای وظایف صورت
می گیرد.
 -4-5ارزیابی اثر بخشی
مقیاس پاسخ برای شش ایتم یا معیار ارزیابی اثر بخشی
تیم در هفت مقیاس لیکرت که از عدم رضایت تا رضایت کامل
مقیاس بندی شده است ،دسته بندی می شوند .معیارهای
اندازه گیری در پرسشنامه به این صورت است که چه اندازه
پاسخ دهنده از عملکرد تیم راجع به دقت ،کیفیت و کمیت در
اجرای کارها و همچنین اثر بخشی عملیاتی و کمیت اجرای
کارها و بهنگامی در جلسات برنامه زمانبندی ارسال محصوالت
رضایت دارد .ما جهت معنی بخشی به اینکه آیا ترتیب بندی
پاسخ دهندگان در درون تیم های مورد مطالعه همخوانی با
سازه های مورد نظر ما را دارد ،آزمون های میانگین مختلفی را
انجام داده ایم .یک آزمون  tمستقل بر روی نمونه ها انجام
گرفته که ما را از اختالف معنی دار آماری در میانگین های
مربوط به سازه ها آگاه نماید .همچنین آزمون دیگری راه
اندازی شده تا مشخص نماید آیا یک همخوانی میان شرکت
های صنعت پتروشیمی با سازه های اولیه وجود دارد؟ به علت
اینکه سازه های نظری این پژوهش ذاتا به صورت مکنون می
باشند ما مستقیما نمی توانیم آنها را مشاهده و ارزیابی نماییم.
بنابر این آنها را به صورت غیر مستقیم بوسیله میانگین
مشاهدات شاخص های چند بخشی ارزیابی می نماییم.
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مطالعات اخیر در توسعه تحقیقات اجتماعی نشان داده است که
دو استراتژی برای ساختن شاخص های چند بخشی برای
مطالعه سازه های مکنون وجود دارد .استراتژی اول درگیر
ارزیابی شاخص ها می باشد که با عنوان شاخص های انعکاسی
آنها را می شناسد و مربوط به سازه های اولیه مورد نظر می
باشد .استراتژی دوم درگیر ارزیابی شاخص ها است به عنوان
شاخص شکل دهنده و سازنده سازه های اولیه پژوهش که با
عنوان مکنون سازنده از آنها یاد شده (بیزب و همکاران،
.)0770
 -5-5پایایی و روایی پرسش نامه
در این پژوهش از ابزار پرسش نامه جهت گردآوری داده
ها استفاده شده است که شامل بیست و یک سوال برای اندازه
گیری بیست و یک شاخص می باشد .از طیف هفت گزینه ای
لیکرت جهت مقیاس سازی شاخص ها استفاده شده است و از
آزمون روایی محتوا جهت تشخیص روایی پرسش نامه استفاده
شده است .بنابراین پس از مرور ادبیات پژوهشی مربوط و مدل
مفهومی اقدام به طراحی چارچوب پرسش نامه نموده ایم و پس
از آن شاخص های مورد نظر با توجه به نمونه های استاندارد
آن و تمرکز بر ابعاد فرهنگی درون ایران توسط اساتید دانشگاه،
مدیران ارشد و کارسناسان خبره مورد ارزیابی و اصالح قرار
گرفته است .پایایی پرسشنامه با تمرکز بر سازگاری درونی و
دقت سنجه ها از طریق آزمون کرونباخ صورت گرفته است که
بر اساس هم وزن بودن شاخص ها انجام شده است .همچنین
به علت عدم دقت ضریب آلفای کرونباخ به علت عدم
همبستگی های یکسان و وزن های متفاوت میان شاخص ها و
عامل ها ،پایایی ترکیبی 44از بارهای عاملی دارای برآورد های
دقیق تری می باشد .ضریب پایایی ترکیبی نشان دهنده
پایداری شاخص های عامل ها در اندازه گیری عامل ها می

باشد و درجه باالی این این ضریب نشان دهنده همبستگی
شاخص های عامل ها بوده و نشان می دهد که تمامی شاخص
ها یک عامل را اندازه می گیرند .در این پژوهش ضریب پایایی
ترکیبی از  7/0بیشتر می باشد و این نشان دهنده پایایی قابل
قبولی می باشد .در نگاره شماره  9نتایج مربوط به آزمون های
پایایی بوسیله آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای شاخص
های مربوط به متغیرهای پنهان مورد پژوهش آورده شده است.
 -6-5آزمون خطای روش مشترک
خطای روش مشترک در پژوهش های زمینه یابی که از
روش خود – گزارشی استفاده می نمایند یعنی جایی که از
ارزیابی پاسخ دهندگان مشابه ای برای تمامی ایتم های سواالت
استفاده می شود ایجاد می شود .این خطا در موقعیت هایی که
هر دوی سازه های پنهان مستقل و وابسته دارای معیارهای
ادراکی هستند و از سوی یک ارزیاب تحریک و مورد ارزیابی
قرار می گیرند بسیار جدی است (چانگ و ماهاما .)0794،به
علت اینکه در این پژوهش متغیر های مستقل و وابسته در
ابزارهای زمینه یابی ما دارای معیارهای ادراکی بوده و پاسخ ها
از سوی یک دسته پاسخ دهنده مشابه ارزیابی شده است،
امکان وجود خطای روش مشترک در داده های ما وجود دارد.
بنابراین برای کنترل این خطا از آزمون یک عاملی هارمن
استفاده شده است .بدین منظور تمامی متغیر های مشاهده
شده را در تحلیل عاملی از نوع اکتشافی وارد نموده و تعداد
واریانس متغیر ها را محاسبه نموده ایم .اگر یک عامل از میان
تمامی عامل ها بدست می آمد و یا بیش از پنجاه درصد
واریانس کل متغیر ها را تبیین می کرد با خطای مورد نظر
روبه رو بودیم .اما اولین عاملی که به دست آمد فقط  %03کل
واریانس متغیر ها را در اختیار داشت و نتیجه اینکه با مشکل
خطای روش مشترک مواجه نیستیم.

نگاره  -5نتایج آزمون های پایایی و پایایی ترکیبی
متغیر پنهان

نماد

تعداد سوال

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

استفاده تعاملی از بودجه

IB

0

7/20

7/22

استفاده تشخیصی از بودجه

DB

4

7/29

7/19

اثر جمعی ادراک شده

PE

4

7/02

7/20

اثر بخشی تیم

TE

2

7/20

7/10

 -7-5مدل های آماری
بر اساس آزمون  tمستقل یک متغیر مشخص و کمی در دو
گروه مستقل از یکدیگر مطالعه می شود .برای آزمون مقایسه
میانگین دو گروه ابتدا باید بررسی شود که پراکنش ( واریانس)
87

دو جامعه برابر است و سپس میانگین دو جامعه مقایسه می
شود .از آزمون Fدر سطح معنی داری بیشتر از  7/79استفاده
می کنیم که واریانس های دو گروه را مقایسه نماییم .سپس در
صورت تساوی واریانس ها از آزمون  tمستقل استفاده مینماییم

سال پنجم  /شماره بیستودوم /تابستان 6931

بررسي رابطه بودجه تعاملي و بودجه تشخیصي با اثر بخشي تیم و نقش اثر جمعي ادراک شده  /منصور گرکز و بهرام بیگلري

و در صورت برابری واریانس ها و اختالف معنی دار میانگین ها
در دو گروه فرضیه ثابت می شود .آزمون حداقل مربعات جزئی
 PLSیکی از تکنیک های روش معادالت ساختاری است که
یک روش تحلیل کووراریانسی و الگوسازی علی می باشد و در
تجزیه و تحلیل های چند متغیره می توان به خوبی از این
روش استفاده نمود .ابزار پیشرفته معادالت ساختاری که PLS
نام دارد ،وابستگ ی کمتری به اندازه نمونه آماری داشته و
همچنین وابستگی آن به سطح سنجش متغیر ها از دیگر ابزار
ها کمتر می باشد .این ابزار نیازی به نرمال بودن توزیع داده ها
جهت تجزیه وتحلیل ندارد و دارای ماهیت اکتشافی قوی می
باشد .این رویکرد بر بیشینه سازی واریانس متغیر های وابسته
که توسط متغیر های مستقل پیش بینی می شوند تمرکز دارد
(مومنی و همکاران .)9310 ،در این پژوهش از ابزار معاالت
ساختاری با نام  PLS-Smartاستفاده می شود.
 -8-5نتایج مدل ساختاری
با استفاده از مدل ساختاری حداقل مربعات جزئی فرضیه
های پژوهش را مورد آزمون قرار داده و ضرایب مسیر و مقادیر
 tرا محاسبه نموده ایم .فرضیه اول مبنی بر رابطه مثبت و
مستقیم میان استفاده تعاملی از بودجه با اثربخشی تیم دارای
ضریب مسیر یا همان بتای مسیر به میزان  7/031می باشد.
مقدار  tآن نیز  3/304و سطح معنی داری برابر با  7/7709که
در سطح سه ستا ره قابل قبول می باشد .در نتیجه فرض صفر
رد می شود و میان میزان استفاده تعاملی از بودجه و اثر بخشی
تیم رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .فرضیه دوم رابطه
مثبت و مستقیم میزان استفاده تعاملی از بودجه و اثر جمعی
ادراک شده را پیش بینی می نماید .نتایج آزمون مدل
ساختاری نشان دهنده ضریب مسیر به میزان  7/003و  tبه
میزان  0/290می باشد و با توجه به سطح معنی داری
 7/7704و دو ستاره ،فرض صفر رد می شود .در نتیجه میان
میزان استفاده تعاملی از بودجه و متغیر تعدیل گر اثر جمعی
ادراک شده رابطه وجود دارد و معنی دار می باشد .فرضیه سوم
مبنی بر رابطه میان استفاده تشخیصی از بودجه و اثر بخشی
تیم را بیان می دارد که با توجه به ضریب منفی مسیر به میزان
 - 7/749و  tآن  7/04و سطح معنی داری  7/729فرض مقابل
رد شده و رابطه بی معنی می باشد .فرضیه چهارم نیز رابطه
مثبت میان میزان استفاده تشخیصی از بودجه و اثر جمعی
ادراک شده را پیش بینی می نماید و با توجه به ضریب مسیر
 t ، - 7/703به میزان  7/432و سطح معنی داری 7/979
هیچگونه رابطه ای نمی تواند میان این دو عامل معنی دار
باشد .فرضیه پنجم که پیش بینی یک رابطه مثبت و معنی دار

را میان اثر جمعی اداراک شده و اثر بخشی تیم می نماید
در Sigصفر به طرز معنی داری رابطه مثبت را نشان می دهد.
بدین معنی که با ضریب مسیر عدد مثبت  7/940و  tآن به
میزان  4/410در سطح چهار ستاره معنی داری رابطه مثبت
میان اثر جمعی ادراک شده و اثر بخشی تیم ثابت می شود.
نتیجه معنی دار قوی و ضریب مسیر باالی بتا برای پیش بینی
رابطه مورد نظر این را می رساند که اثر جمعی ادراک شده یک
نقش مهم در تیم های کاری را ایفا می نماید .بنابراین جهت
آزمون میانجی گری اثر جمعی اداراک شده میان استفاده
تعاملی از بودجه و اثر بخشی تیم از روش آزمون جفت جفت
استفاده نموده ایم که در سه مرحله اجرا می شود .در مرحله
اول مدل ارتباطی مستقیم میان میزان استفاده تعاملی از
بودجه و اثر بخشی تیم مورد آزمون قرار گرفت که بتای ،7/29
 tبه میزان  9/340و سطح معنی داری  7/77724را به عنوان
خروجی آزمون به ما داده است که رابطه مثبت را پشتیبانی
مینماید.
در مرحله دوم مدل ارتباطی مستقیم میان میزان استفاده
تعاملی از بودجه و اثر جمعی ادراک شده مورد آزمون قرار
گرفت و رابطه معنی دار مثبت با بتای  t ،7/024به میزان
 7/024و  7/7740 sigبدست آمد و رابطه را معنی دار نشان
می دهد .در مرحله سوم نیز مدل ارتباطی مستقیم میان اثر
جمعی ادراک شده و اثر بخشی تیم مورد آزمون قرار گرفت و
بتای  7/230در سطح معنی داری زیر  7/7779و  tبه میزان
 2/294نشان از رابطه مستقیم قوی و معنی دار را دارد.
تغییرات مقادیر  tاز  9/340با بتای  7/29به مقادیر کمتر  tبرابر
با  3/304و بتای  7/031و همچنین سطح معنی داری از
 7/77724به  7/7709نشان از میانجی گری ضمنی اثر جمعی
ادراک شده دارد .یعنی رابطه میان استفاده تعاملی از بودجه و
اثر بخشی تیم بوسیله اثر جمعی ادراک شده تعدیل می شود.
تاثیر کلی استفاده تعاملی از بودجه بر اثر بخشی تیم شامل
رابطه مستقیم و غیر مستقیم از طریق آزمون مدل ساختاری
حداقل مربعات جزیی نشان می دهد که رابطه مثبت با بتای
مسیر  t ،7/990برابر با  3/109و سطح معنی داری صفر به
صورت معنی دار وجود دارد .نتایج آزمون های آماری نشان
دهنده ضریب  R²برای اثر جمعی ادراک شده به میزان 7/729
می باشد و برای اثر بخشی تیم  7/39است .نتایج آزمون
فرضیات با نتایج آزمون های قبلی شامل سیمونز و آبرنسی
همخوانی داشته و همچنین با نتایج پژوهش چانگ و ماهاما
دارای سازگاری بیشتری از نظر ضرایب بدست آمده می باشد.
نگاره  2و  0و  2نتایج تمامی آزمون های مدل های ساختاری
را نشان می دهد.
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نگاره  :6نتایج روش ساختاری بوسیله آزمون حد اقل مربعات جزئی شامل ضرایب مسیر و ( )t-statisticبه صورت مستقیم
سازه پنهان

اثر جمعی ادراک شده

اثربخشی تیم

استفاده تعاملی از بودجه

))β = 7/003 ) (t = 0/290) (Sig = 7/7704

))β = 7/031 ) (t = 3/304) (Sig = 7/7709

استفاده تشخیصی از بودجه

))β = -7/703 ) (t = 7/432) (Sig = 7/979

))β = -7/749 ) (t = 7/704) (Sig = 7/729

اثر جمعی ادراک شده

…………….

))β = 7/940 ) (t = 4/410) (Sig = 7/777

نگاره  :7آزمون تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بودجه تعاملی بر اثر بخشی تیم به صورت کلی
اثربخشی تیم

رابطه

 βمسیر

t-value

sig

استفاده تعاملی از بودجه

7/990

3/109

7/777

نگاره  :8ضریب R²مربوط به اثر بخشی و اثر جمعی ادراک شده
اثر جمعی ادراک شده

1/161

اثر بخشی

7/39

 -6بحث و نتیجه گیری
این پژوهش در پی یافتن ارتباط روش های بودجه بندی
بر اثر بخشی تیم بود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم قابل
ارزیابی می باشد .با توجه به نتایج آماری آزمون های حداقل
مربعات جزئی ،ارتباط مستقیم میان استفاده تعاملی از بودجه و
اثربخشی تیم پشتیبانی می شود ولی در مورد استفاده تعاملی
نتایجی مبنی بر معنی داری ارتباط آن با اثر بخشی دیده نمی
شوند .همچنین ارتباط میان استفاده تعاملی از بودجه و اثر
جمعی ادراک شده نیز مورد پشتیبانی نتایج آماری قرار گرفت
و باز هم در مورد ارتباط استفاده تشخیصی و اثر جمعی ادراک
شده هیچ نتیجه پشتیبانی کننده ای دیده نمی شود .در مورد
ارتباط سازه مکنون و تعدیلگر اثر جمعی ادراک شده و اثر
بخشی تیم نیز نتایج قابل توجه ای بدست آمده است .بنابر این
می توان گفت که ارتباط میان میزان استفاده از بودجه تعاملی
و اثربخشی تیم به صورت ضمنی توسط اثر جمعی ادارک شده
تعدیل می گردد .از طرفی نتایج بی معنی و منفی میان میزان
استفاده تشخیصی از بودجه و اثر بخشی تیم نشان دهنده
جلوگیری مدیریت متمرکز از خالقیت و نوآوری در تیم های
کاری می باشد .این نتایج اظهارات قبلی در مورد بودجه را
مبنی بر اینکه انگیزه های مبتنی بر بودجه می توانند در
مواردی که مدیر چیز جدیدی را امتحان نماید امکان از دست
دادن پاداش برای وی وجود دارد (رهنمای رودپشتی و
همکاران )331 ،9329 ،تایید می نماید و می تواند به تیم نیز
ارتباط پیدا نماید که در نهایت مانع فعالیت های نوآورانه می
شوند .این یافته ها بسیار قوی و معنی دار درک ما را از تئوری
تیم ها مبنی بر مربوط بودن روش های بودجه با اثر بخشی تیم
ها باال می برد .بنابر این طبق نتایج پژوهش های بیزب و اتلی
999

( ،)0774هنری ( ،)0772ویدنر ( )0770و حجازی و رامشه
( ) 9310و نتایج این پژوهش ،سیستم های کنترل مدیریت
می توانند منجر به ارتقاء نوآوری محصول و در نتیجه عملکرد و
اثربخشی سازمانی شوند .همچنین مشخص است که کنترل
های مدیریت از نوع رسمی بوده و کنترل هایی از قبیل بودجه،
جهت برنامه ریزی و ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرند.
همچنین مدیران می توانند در خالل بودجه بندی بوسیله
دخیل نمودن اعضای تیم های متخصص کاری بر خروجی های
سازمان تاثیر بگذارند .با تکیه بر نتایج این پژوهش هنگامی که
تیم ها به صورت فزاینده ای در سازمان ها مورد استفاده قرار
می گیرند نقش حسابداری در بافت تیم ها در فرایند بودجه و
تاثیر آن بر نتایج و خروجی های سازمان مشخص و برجسته
می شود .در مدل آزمون شده این پژوهش اثر جمعی ادراک
شده یک عامل مهم و بحرانی در ایجاد انگیزه در سطوح تیمی
می باشد .همگام با یافته های گذشته ،در این پژوهش مشخص
شد که استفاده از بودجه به صورت تشخیصی در ارزیابی تیم ها
و مدیران می تواند موجب کاهش نوآوری و خالقیت در
مدیریت و تیم های کاری شود این یافته با نتایج چانگ و
ماهاما ( ) 0794همخوانی داشته و پشتیبانی کننده نظریه های
پایه ای در این پژوهش می باشد.
با توجه به هدف پژوهش مبنی بر آزمون تاثیر روش های
استفاده از بودجه بر اثر جمعی ادراک شده و اثر بخشی در تیم
های تخصصی ،که با تکیه بر پژوهش های این حوزه بر پایه
کارهای سیمونز ( ،)9119آبرنسی و براونل ( ،)9111چن هال
( ،)0772هنری ( )0772و چانگ و ماهاما ( )0794انجام شده
است ،نتایج نشان دهنده تاثیر مقدار استفاده تعاملی از بودجه
بر اثر جمعی ادراک شده و اثر بخشی تیم می باشد که با نظریه
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هایی که این پژوهش بر آنها تکیه نموده کامال سازگاری دارد.
بودجه تشخیصی نیز همچون گذشته دارای شواهد پشتیبانی
کننده از تاثیر آن بر اثر جمعی ادراک شده و اثر بخشی تیم
نمی باشد.
محدودیت های ساختاری این پژوهش این گونه بوده که
هنگامی قابلیت پذیرش و اتکای پژوهش در گرو توجه به نمونه
آماری است ،سودمندی پژوهش یک نرخ باال از شرکت
کنندگان در پژوهش زمینه یابی را خواستار می باشد و به علت
انتخاب نمونه آماری از یک صنعت که به دلیل کنترل متغیر
های ناخواسته صورت گرفته ،نمونه آماری نماینده تمامی
صنایع نیست و نتایج نیز قابلیت تعمیم پذیری را ندارند.
همچنین چون داده های گردآوری شده در این گونه پژوهش
های از نوع زمینه یابی و خود -گزارشی می باشند ،نمی توان از
امکان انحراف نتایج روش مشترک جلوگیری نمود .هرچند که
تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که پراکنش روش
مشترک یک مورد و مساله جدی در روش معادالت ساختاری
با حجم نمونه دلخواه نمی باشد .برای برآورد اثر جمعی در تیم،
ما مجبور هستیم از افراد به صورت انفرادی اطالعات را
گردآوری نماییم و در صورتی که انتظار نتایج مشابه با درک
میانگین متراکم فردی اعضا در تیم یا همان روش اجماع را
داریم .بنابراین اول پیشنهاد می شود که جهت باال بردن قابلیت
تعمیم پذیری ،آزمون بر روی گروه های مختلف و بزرگتری که
شامل تمامی شرکت ها با فرهنگ های سازمانی مختلف صورت
گیرد .همچنین در گردآوری داده ها نیز سعی شود که با ایجاد
جمع پاسخ دهنده و استفاده از روش اجماع ،باور ها و دیدگاه
های جمعی افراد را در آزمون ها شرکت دهند.
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